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SZATIIMÁHY ZOLTÁN. 

Kézírások, levelek, előfizetési pénzek Vígkedvű 
Miliály-utca 15. sz. alá küldendők. 

HIRDETÉSEKET ÁTVESZ A VÁROSI NYOMDA 
MŰVEZETŐI HIVATALA. 

Debreczení müpártolás saíson szerint* 
— Jegyzetek. — 

Ama takaros kis kulturbotrány révén, amely a 
múlt szombaton játszódott le Debreczenben, a Bika-
Szálloda — mondjuk — hangversenytermében, 
ismét alkalom kinálkozik arra, hogy Debreczen 
város közönségének művészet szeretetéről beszél
jünk. 

Debreczen kulturális tekintetekben sokat haladt 
az utóbbi években s e haladás minden megnyilat
kozását nagy örömmel szoktuk nyugtatni minden 
időben, de édes Istenem, hol állunk még mi, — a 
még mindig leggazdagabb város, — Aradhoz, Kassá
hoz, Temesvárhoz, Nagyváradhoz hasonlítva és a 
művészetek szeretetét illetőleg. 

Az emiitett városokban közszükségletet, jobban 
mondva : lelki-szükségletet képeznek a szinház, kép
tár, hangverseny. Nálunk mindez merő divat. Szinházi 
előadásokat, hangversenyeket, képtárlatokat tisztán 
és kizárólag olyan mértékben látogat a debreczeni 
közönség, annak egy kis százalékát kivéve, amilyen 
mértékben a társadalmi, életünkben egymással való 
érintkezés, a divat, az emberi hiúság a legminimáli
sabbra megszabott műveltség felületes látszata meg
kívánja. 

Debreczenben a mi előkelő közönségünk nj'olcvan 
százaléka nem azért jár színházba, hangversenyre, 
képtárlatra, felolvasásra, mert a lelke kívánkozik a 
lelkigyönyörüségekre, mert igyekszik megérteni ta
nulni a művészetekben azt, amit még nem ért, 
hanem, hogy X-né láthassa, hogy ő is itt van, hogy 
Y-nét a guta környékezze, hogy neki bérlete van 
mind a két zeneegyesület hangversenyére, hogy Z. 
találkozhassék a leányával s hogy Q-val flörtelhessen, 
ha asszony s Q-nével, ha férfi. 

Szeretnénk hinni, ha nem volna igazunk akkoi, 
mikor azt állítjuk, hogy az utóbbi két évben fel
lendült zenei élet dekadencia előtt áll, hogy a „csak-
azért is" alakított két zeneegyesület bérlőközönsége 
kezd bele unni a muzsikális élvezetekbe, amint ezt 
az utóbbi hangversenyeken tapasztaltuk. 

Nem szólunk a színházról, ahol holtbizonyosra 
bukik minden irodalmi alkotás, ahol csak a színpadi 
teknika csináltvirágai után kapkod a közönség. 

— Nen színpadra való, nagyképűsködnek a 
színházlátogatók, amint nem bersteini a felépítése 
valamely igazán nagy irodalmi értékű alkotásnak, 
— könyvben kell elolvasni, ugy élvezhető az ilyesmi.. . 
igy sápítoznak. De a 100 panaszkodó közül azért 
dehogy is venné meg a remekmüvet 2—3 koronáért 
s még kevésbé olvassa el, még ha jó magyar szokás 
szerint kölcsönbe kapná is. 

A műveletlenség legkönyebben leleplezhető az 
ócsárlással. Lekritizálni mindent. A szintársulat, a 
zenebanda, a képtárlat si lány.. . s ha csak lehet és 
elkerülhető : nem érdemes megtekinteni. 

Itt van Beregi Oszkár, aki bizonyára meg
gondolja, hogy még egyszer Debreczenbe betegye a 
lábát. Lehetnek a művészetének hibái, de mégis a 
legnagyobb művészünk egyike,- akit a külföld is meg
becsült. 

Az előadó müvészestélyére 45, mond negyvenöt 
korona volt a bevételi dij : 

— Miért jött szezon után. . . hallatszott minden
felől. Persze a művészet élvezéséhez szezon kell. Igaz 
ugyan, hogy tavaszi örömöknek semmi nyoma. 
Holtrafagyott az ibolya, a télikabátot újra ki kellett 
váltani a zálogházból s az esti korzón hol hó, hol eső 
hullt a nyakunkba. 

De azért miért jön Beregi Oszkár április közepén 
Debreczenbe, mikor a kalendárium szerint már a 
gyöngyvirágnak is ki kellene virulni a nagyerdőn. 
Azért más Beregi Oszkár művészete a debreczeni 
és fül előtt áprilisban, mint teszen azt : januárban. 

És ha Jézus Krisztus urunk leszállna Húsvét 
után az égből s két koronás belépőjegyek mellett 
magyarázná a bibliát a Bika dísztermében, mi 
akkor se mennénk el az előadására, mert nem divat 
nálunk és X-né pirulás nélkül mondhatja Y-nénak. . . 
Ugyan ki kíváncsi Beregire ilyenkor. . . Különben 
is láttam Budapesten !. . . 

* 
Ha dr. Spitz Lipót ide sürgönyözné a Nirvánából 

(az tetszik tudni a nagy Semmiség nagy M.-mel) 
Beethovent, Mozartot s P. Nagy Zoltán azzal lici
tálna rá, hogy feltámasztaná halottaiból Lisztet és 
Lavottát, akkor a két csakazért is hangversenyre 
a potyajegyeseken kivül senki se menne el. 

Mert amikor a zeneegyesületi bérletjegy lejár, 
akkor mit szerencsétlenkedik itt Beethoven, Mozart, 
Liszt, vagy Lavotta ?! Akkor Debreczenben már 
nem divat hangversenyre járni, hiába árul Erzsi 
néni ibolya helyett sült gesztenyét a szinház előtt. 

Ha pedig ezek után valaki azt meri mondani, 
hogy Debreczenben nem képeznek lelkiszükségletet 
a művészetek ; azt a mi előkelő közönségünk nyomban 
kialkobolitja a szavahihető emberek uri soraiból. 

Ami a Beregi-est egyéb Ízléstelenségeit illeti, 
hogy ugyanis a végrehajtó lefoglalta a káoszát 
Horváth Kálmán toalett-számlája miatt, arról nem 
beszélünk, mert hiszen, ha 500 korona lett volna a 
bevétel, az a 160 korona kitelt volna a bevételi 
összegből. De hogy Debreczenben csak foglalni tud
nak, de a Beregi művészete iránt érdeklődni nem, — 
az már szégyenleni való dolog. 

Hogy a 45 koronát még hangverseny nélkül is 
elvitte a végrehajtó, ahoz nem kell egyéb; csak egy 
élelmes ügyvéd s egy gyámoltalan hangverseny 
rendező. Meg valami speciális, illetve minden körül
mények debreczeni felfogása. 

Spéetator. 
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PESTI ÉJSZAKÁBAN. 
A „Debreczeni Szemle" számára i r t a : Vidor Marczi. 

Amerre én jártam bent az éjszakában 
Valaha vérpiros rózsákat csodáltam, 
Ugy nyíltak az utczán, kaczagtak, nevellek, 
Szivemhez simultak, csókoltak, szereltek. 

Mámoros tüzektől ragyogó szép esték, 
Forró illatok a lelkemet keresték, 
Káprázatos színek és esengő vágyak, 
Bársonyos rózsái egy vad ifjúságnak. 

Tegnap is ott jártam s jöttek órahosszat 
Álomtalan álmok és hideg halottak, 
Amerre az éjjel utamat bcfösté, 
Szivem rózsakertje kipusztult örökké ! 

És ahol a lelkem ábrándjai! szőtte, 
Sötéten szürkült a tüzek temetője 
És könytelen szivem annyi könnyet ontott. . . 
Ti ismerős ulczák : süppedő sírhantok. 

A hiúság morzsái, 
A „Debreczeni Szemle" számára irta : Zöldi Márton. 

A szép szubrett, Sabati Emma lustán tüzögetle 
hullámos, bágyadt fényű haját a tükör előtt. Szabá
lyos, finom metszésű arca, melyen csak a duzzadt, 
érzéki ajk mutatott abnormitást, rendezetlen volt. 
A színpadi festék pusztító nyomokat hagyott a lágy, 
rózsaszínű arcbőrön s a nappali festék — ma későn 
kelt — még nem simította el a foltokat: Mikor a 
konttyal elkészült, idegesen fordult a háta mögött 
nagy, piros bársony karosszékben ülő galambősz 
matrónához, kinek elégült mosolya, nyugodt tekin
tete, mitsem sejtett azokból a hires, gáláns kalandok
ból, melyeknek valamikor hősnője volt. 

Apáink és apáink barátai jól ismerték valamikor 
nevét. Nolasy Teréz, ez volt a matróna neve, egy nem
zedék fejét forgatta el a színpadon, mikor Offenbachot 
interpretálta a trikó jegyében. Ah, mily érzéki hévvel, 
mennyi lobogó indulattal könyörgött egykor Szép 
Helénában Vénusnak : több szerelem kell nekünk, 
gyulaszd fel újra szivünk ! 

Azóta az ujabb nemzedék ujabb operettbálvá-
nyokat teremtett magának. A színpadi bálványok 
életszükségletté fejlődtek. Ha nincs, a legsilányabb 
anyagból is gyúrnak maguknak az emberek.... Ez is 
korunknak egyik bélyegrészlete. 

Nolassy Teréz már rég megbékült azzal a gondo
lattal, hogy ő a múlté. Közeljárt a hetvenhez s már 
tiz esztendeje, hogy nem tagadott le éveiből. Egyik 
udvarlójának féktelen könnyelműségéből rendezett 
anyagi viszonyok között élt, sőt némi fényzüzésre is 
tellett. Most is mindennél jobban kedvelte a színházi 
levegőt és a színházi embereket. 

Sabbati Emma zsámolyra guggolt le előtte, mint 
ahogy a színpadon a rabszolganők szoktak. Közöm
bösnek tetsző hangon vetette fel a kérdést: 

— Mondd, kedves Teréz, lehet rut férfiul is 
komolyan és sokáig szeretni ? 

A matróna gondolkozott, arcza komoly kifeje
zést öltött, mint aki tudja, hogy szavának súlya van. 

— Azt hiszem, igen — válaszolta. — Én leg
alább tudtam. 

— Sokáig ? 
— Elég sokáig. 

Kis szünet után folytatta : 
— A szép férfiak nem hagytak kedves emlékeket. 

A legszebb férfiú, kit ösmertem, férjem volt. ő t sze
rettem legkevésbé. Nem azért, mert férjem volt. De a 
szép férfiak önhittsége, én legalább azt tapasztaltam, 
brutális önzést ébreszt bennünk. Mintha ősi kivált
ságoknak volnánk birtokosai. A nőt, kit meghódí
tanak, olyan alattvalónak tekintik, ki udvarias kí
méletre sem tarthat jogot. Lehet, hogy vannak 
kivételek, de én csak a szabályt ösmerem. 

Aztán nem minden malicia nélkül tette hozzá : 
— Ugy tudom, Emma, neked is van már tapasz

talatod szép férfiakban. 
— Van — hangzott röviden. 
Szótlanul egymásra néztek. A matróna halkan 

felsóhajtott. A sóhaj némi szánalmat akart kifejezni. 
— Összes tapasztalatunk — folytatta — nem 

sokat ér. Azok a férfiak, kik nekünk udvarolnak, na
gyon komplikált lények. Isten tudja, hányadik kézből 
jutnak a mi karunkba. Gyűrött lelkiismerettel és 
vasalt gallérral. Hibáikat, gyarlóságukat csak az 
udvarlás kezdetén leplezik. Abban az időben mind 
comme il faut. De az tán . . . 

Megfogta Emma kezét. 
— Én — mondotta kissé patetikusan — csak 

egy férfiú szerelmében voltam bizonyos. Az az egy 
volt, akiben vakon bízhattam, akinek ösmertem min
den gondolatát, akit lábaimnál sírni, vonaglani lát
tam. És akiért maró lelkiismereti furdalást éreztem, 
mikor megcsaltam. 

— Igazán ? — kérdezte Emma. — És ki volt 
az a boldog, vagy boldogtalan ifjú ? 

A matróna mosolyogva vont vállat. 
— Egy segédkántor. Naiv, mint Paris az első 

felvonásban. Olyan szép bibliai arca volt, csodálkozó 
kék szeme. És milyen lobogó vágy forrt vérében ! 

Hirtelen felkelt. 
— Emma, — mondotta — szavamra, hasonlított 

Félixhez. 
A szép operettdiva idegesen összerázkódott. 
— Ne emlegesd azt a nyomorultat ! — kiáltotta. 
A kiérdemült színésznő anyáskodva simogatta 

meg arcát. 
— Igazad van, Emma. Azaz, nincs igazad... Mit 

akarsz egy elkapatott komponistától, ki szép és fiatal ? 
Mindent akarhatsz tőle, csak hűséget nem. Hogy meg
csalt, az természetes. Hogy a saját öltöztetőnőd 
leányával csalt meg, az nem változtat a dolgon. A 
hűtlenség tisztán idő kérdése a férfiaknál, mint a 
fogak pusztulása, a haj őszülése, a vágy lohadása, 
múlása. . . Igen, igen, az enyészetet nem akasztja 
meg semmi. A nyár lehet forró, hosszú, de azért az 
őszi szél lerázza a lombokat. Ez igy van. 

Tekintete mélázva járt körül a diadalmi sza
lagokkal díszített teremben. Kis szünet után üzleti 
szárazsággal kérdezte : 

— Apropos, mi van a belga karmesterrel ? 
Emma sietve, határozott hangon válaszolt : 
— Feleségül megyek hozzá. 
— Jól teszed, nagyon okosan. . . Értem, azért 

kérdezted, lehet-e rut férfiút szeretni. . . Az bizonyos, 
hogy nem Apolló. . . Mindegy. . . 

A szép operettdiva kezére hajtotta fejét. Ko
molyan szólott : 

— Erkölcsi tartalmat akarok adni életemnek. 
Szükségét érzem. Itt az ideje. Harmincz éves vagyok. 

— Okosan teszed — bólintott a matróna. —• Én 
is készültem reá. Sokáig. Aztán kifogytam belőle, 
Tudod, mindig közbejött valami, azaz valaki. 
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— Azt hiszem, — mondotta Emma — holnap 
utazunk. Mindenáron azt kívánja, hogy szülővárosá
ban esküdjünk. Nagyon vallásos. 

— Az is ? Brávó ! Mindig szerettem a vallásos 
férfiakat. A vallás sok apró hibát egyenlít ki bennünk. 
Csak egy pap tépte meg nagyon illúzióimat. No de az 
nem is volt vallásos. 

Emma idegesen ugrott fel a zsámolyról. A szép 
arcon dacos, éles vonás jelentkezett. 

— Teréz, — mondotta — szívességre akarlak 
kérni. 

— Parancsolj velem. Pénz kell ? 
— Nem. Szeretnék még egyszer Eélix-szel be

szélni. 
— Ah ! 
— Igen. Ha lehet, ma délután. Csak egy jele

netet akarok vele eljátszani, egy drámai jelenetet. 
Tudod, a szubrettek mindig drámai hatások után 
vágyakoznak. Csak a hiúságán akarok végigsuhintani. 
Csak egyszer. 

Kezével jelezte a suhintást. 
— Értelek — bólintott Teréz anyó. 
— Könnyen ide küldheted. Csak azt kell mon

danod, hogy még mindig őt szeretem, hogy ezt tőlem 
tudod. Hogy egy szavába kerül és férjhezmenetelem... 

— Bízd reám, — mondotta a matróna kihívó, 
pajkos mosollyal, mely ősz hajával olyan vissza
tetsző ellentétet mutatott — hány órakor legyen itt ? 

— Délután öt ótakor. 
— Itt lesz. Pá ! 
Néhány ölelés, néhány csók és a matróna távo

zott. Elemében érezte magát. Az ő eleme egész életé
ben ármány és szerelem volt. 

Mikor este öt órakor Mórán Félix, a mindenfelé 
zseniálisnak mondott zeneszerző a diszkréten lefüg
gönyözött terembe lépett, Emma felháborodottan 
kiáltotta : 

— És önnek volt bátorsága idejönni ? Hát van 
valami, ami az aljasságnál is nagyobb ? 

A komponista meghajtotta érdekes, hullámos haj
sátorral övezett fejét. 

— Van, — mondotta — a vágy önt láthatni. 
Ezért neki tudnék menni akármilyen kockázatnak. 

— Ugyan mi koczkáztatni valója van önnek ? 
Szemérmeérzete, becsülete ? Azt hiszem, ezek keve
set alkalmatlankodnak önnek. 

Félix mosolyogva hallgatta a sértő szavakat. 
Közelebb lépett. 

— Önnek rossz, azaz helyes véleménye van felő
lem. De ez nem változtat a dolgon. 

— Nem változtat? 
— Semmit, édes barátnőm. Aljas vagyok ? Lehet. 

De az bizonyos, hogy szeretem. Az is bizonyos, hogy 
ön is. . . 

— Ebben téved, — kiáltotta Emma hevesen — 
végzetesen téved. Annak vége ! Becstelen embert nem 
lehet szeretni. 

— Ohó, édesem, ennek az avult frázisnak lépten
nyomon ellentmond az élet. A minap gyilkost láttam 
a törvényszék előtt. Mig fölötte a birák ítéltek, 
kedvese a folyosón égető könnyeket hullajtott. 

— Annak a gyilkosnak is több jelleme volt, mint 
önnek. 

— Egy okkal több, hogy ön engem még jobban 
szeressen. És szeret is. Tudom, érzem. 

— Nem igaz ! Nem igaz ! 
— De igaz. Hasztalan erőlködik, hasztalan akar 

erkölcsi konvenciók szerint cselekedni, mi egymásnak 
születtünk hibáinkkal és erényeinkkel együtt. 

A diva nem válaszolt, engedte beszélni a kom
ponistát, kit az erős erotikus felindulás ékesszólóvá 
tett. Szava egyre szenvedélyesebben csengett. Aztán 
lágy, olvadékony tónusba dekreszcendált. Kért, kö
nyörgött, lábai elé vetette magát. 

— Hidd el, Emma, csak velem lehetsz boldog ! 
Az az ember nem ért meg, nem érthet meg téged ! 
Rideg, kimért karaktere fojtóan fog rád nehezedni. 
Nem is szólok külsejéről, idomtalanságáról, arról a 
szőrös majomarcról, mely állandóan sérteni fogja a 
benned lakó esztézist. Igen, igen, az lenne az igazi, 
a menthetetlen könnyelműség, ha morális szempontok
ból, amelyek mindig ostobák, hozzáfűznéd sorsodat, 
mely más körbe, más milieube való. Hasonlíts össze 
bennünket. Én az emberi lélek mélységeiből, a vá
gyak, a szenvedélyek örök forrásából merítem a 
művészi harmóniát, ő a partiturából a fegyelmet. Én 
alkotok, ő dirigál. Mikor engem a lélek érzései meg
remegtetnek, ő akkor pedánsan ügyel a taktusra. Én 
művész vagyok, ő kapelmájszter. És te érted,; te 
érzed a különbséget. Emma, mindenre, ami szent, 
kérlek, légy okos s ne akarj okosan cselekedni. Semmi 
sem oly veszedelmes, mint az emberi okosság. A 
boldogságnak szüksége van egy kis hóbortra, mint a 
lángésznek egy kis tébolyra. Kebled hullámzásáról 
érzem, hogy értesz. 

Karjaiba szorította a szép leányt. Vad gyönyört, 
állati diadalt érzett, mikor annak teste forrón, izgul
tán tapadt az övéhez. Egy ideig halk, fojtott hangon 
beszéltek : 

— Este ? 
— Igen. 
— Tiz órakor ? 
— Nem, tizenegykor. . . hogy egészen háborítat

lanok legyünk. 
— Angyal! — kiáltotta. 

A komponista megcsókolta homlokát. 
Az angyal szemében hideg, kegyetlen sugár vil

lámlott. Hasonló ahhoz a szikrához, mely az acélból 
pattan ki, ha acélhoz ütközik. 

Tizenegy órakor a komponista megnyomta a vil
lamos csengettyűt. Az ajtó, kissé vártatva, megnyílt. 
A félig nyitott ajtóban vastag, kövér szobaleány 
állott. Szeplős, széles arcán csodálkozás látszott. 

— Nini, ön az, mi tetszik ? 
— Be akarok menni. 
— Be ? Minek ? 
A komponista türelmetlenül rivalt rá : 
— Ne kérdezz ostobaságokat. Azelőtt okosabb 

voltál. Urnődhöz jöttem. 
A szobalány csodálkozott. 
— hz én nagyságámhoz ? Hát nem tetszik 

tudni ? 
— Mit ? 
— Hogy elutazott. 
— Elutazott ? Mikor ? 
— Tiz órakor. A vőlegénye jött érte. Hogy kel

lett sietni a pakolással. Alig győztem. 
Szünetet tartott, mint akinek gondolatokat kell 

rendezni. 
— Ejnye, de furcsa... hát nem mondta meg 

önnek, mikor ma délután itt tetszett lenni ? 
Mig a szobaleány beszélt, Félix lelkét vad,, hara

gos indulat kavarta fel. A megsértett hiúságnak fájó, 
hasogatós érzése. Szeme gyűlölködő, gyilkoló tekin
tetet szórt. Rettenetes erejébe került fegyelmezni 
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magát. Sértő szavak, káromlások tódultak ajkára. 
Visszafojtotta őket. A féktelenül hiu ember nem 
gondolt másra, mint hogy megmenlse a hiúság mor
zsáit. Mosolyra erőltette a finom, ideges, borotvált 
arcot. 

— Tizkor utazott el ? — kérdezte erőltetett nyu
galommal. 

— Igen kérem. 
— Lám, én ugy értettem, hogy tizenegykor. 

Lehet, hogy tizet mondot t . . . de elfelejtettem... 
Tudod, megígértem, hogy kikísérem őket a vasulhoz. 
Emma nagyon megkért. Milyen bosszantó, hogy olyan 
szórakozott vagyok. Mindegy. Szervusz. 

Elindult. A lépcsőn valami melódiát akart fütyü-
részni, de az ideges ajkak nem adtak hangot. Égy 
pillanatra visszanézett. A szobaleány széles, szeplős 
parasztarcán gúnyos mosoly ült. A gúny őszinte, 
brutális volt, mint a szubkultur emberek minden 
indulata. 

A komponista, mire a lépcsőn leért, véresre 
harapta ajkát. 

SZERETNÉM... 
A „Debreczeni Szemle" számára i r la : Pásztor Árpád. 

Szerelném, 
Ha nem volna király a földön, 
Ha nem volna minden embersziv börtön, 
Hol a szabadság vágya van lezárva, 
Ha senkisem hódolna térden állva, 
Ha mindenki nyillnézésü szemébe 
Az egyenlőség tiszta tüze égne. 

De nem ! 

Szeretném. 
Ha a földnek le volnál királya, 
Homlokodon a világ koronája, 
Biborirónon ragyognál tündökölve, 
Aranypaláslod gyémántport söpörne, 
S trónod előtt szent szépséged esodálva 
Minden halandó vágyón térden állna. 

• • • • • • • • • • • » • • » • • • • + • • • • • + + • » • • • • • • » + > + > 

Szérum a butaság ellen. 
— Meg a többi szérumok. — 

Én is követtem a legújabb divatot és a bal ka
romba három napos himlőnyirkot oltattam, amitől 
harmadnapra negyven fokos lázam lett, félrebeszél
tem és a következő furcsa álmot álmodtam : 

Hat éves fiu voltam és a szüleim be akartak 
iratni az iskolába, de elébb orvost hivattak, hogy elég 
erős vagyok-e már ahhoz, hogy hatvan gyerek közé 
bocsássnak. 

Az orvos fölém hajolt és igy szólt : 
— Uram, amint ön jól tudja, alá kell most magát 

vetnie azoknak az óvintézkedéseknek, amelyek nél
kül iskolába nem léphet. Hajlandó-e ön egy hetét 
rászánni arra, hogy a szükséges preventív műtéteket 
végrehajtsam önön ? Kívánja, hogy elaltassam, vagy 
pedig ébren akar maradni az opreáció ideje alatt ? 

— 0 . . . o. . . operáció ? — dadogtam. 
— Csak nem fog ön félni az operációtól — szólt 

az orvos — a huszenegyedik században ? 

— H u . . . huszonegyedik század? — hüledez
tem. 

— Látom, az időbeli tájékozóképessége is meg 
van támadva. De majd ezen is segítünk. 

— Kérem, doktor ur, — szóltam — legyen szíves 
felvilágosítani, hogy miről van szó voltaképp? 

— No, ne kérdezzen semmit, — mondta a doktor, 
— hanem tűrje fel a balkarján az inge ujját. Himlő 
ellen, már látom, alaposan be van oltva. Most követ
kezik a difteritisz. . . Nyújtsa csak ki bátran a kar
ját. . . igy. . . ne féljen semmit. . . igy ni. . . ennyi az 
egész. . . ugy-e nem fáj ? 

Vissza akartam tűrni az ingem ujját, de az orvos 
mosolyogva szólt : 

— Hohó, még nem vagyunk készen.. . Csak 
tartsa nyugodtan a karját. . . Csak egy pici szúrás 
az egész. . . no, ne jajgasson !. . . ez a vörheny volt. 
Igy ni. . . És ez pedig. . . no, ne visítson !. . . ez a 
kanyaró vol t . . . Csak tartsa mindig nyugodtan a 
karját és nézzen a szemembe. . . Nem fáj semmit. . . 
Szorítsa össze a fogát. . . Ez a szamárköhögés volt. . . 
Csak türelem, uram, ön elvégre már hat éves és hozzá 
lehet szokva az élet apró tüszurásaihoz ! 

Megnéztem a karomat, már egészen tetoválva 
volt a sok oltástól. 

— No még ezt az egyel — szólt a doktor. — 
Ez egy kicsit mélyebben fog menni, hogy alaposabban 
immunizáljuk önt, u ram. . . ne ordítson!. . . nem 
fáj semmit. . . kérem, ne harapjon a kezembe !. . . 
igy n i . . . mindjárt készen leszünk... megvan. . . 
ugy-e nem fájt semmit ?. . . Most már tüdővészt sem 
kaphat, be van ellene oltva. . . Tűrje vissza az inge 
ujját. 

A hideg veríték ütött ki rajtam és örültem, hogy 
már tul vagyok az egészen, de az orvos mosolyogva 
biztatott : 

— Tegye, kérem, szabaddá egészen a bal lábát. . . 
és ne féljen semmit. Csodálom, hogy a huszonegyedik 
században ön még demonstrál az oltások ellen. Szé-
gyelje magát, uram. 

Kitartottam a bal lábamat, csupa kíváncsiság
ból, hogy még mi minden fog történni velem. Az 
orvos kinyitott egy nagy skatulyát, amelyben leg
alább ezer fiola és ugyanannyi tű volt. Megfogta a 
lábamat. 

— Gyerekjárék az egész — szólt — ha akarja, 
ritmusra is csinálhatom. Majd éneklek hozzá valamit. 
Szeretnék szán. .. tani!. . . Ne sirjon, ez a rákos szérum 
volt !. . . Hal ökröt haj. . Jani. . . Nem fájt ugy-e ? 
Tífusz ellen volt. . . Ha a ró.. .zsám jönne... most 
az alkoholizmus ellen oltottam be, ugy-e nem is 
érezte ? Az ekét tar.. Jani. . . Ne, ne bőőőgjönn ! 

— Jujjj ! mi volt ez, doktor ur ? — kérdeztem. 
- E z t ön csak felnőtt korában fogja tudni mél

tányolni — felelte a doktor. — Régen sok ember ebben 
a betegségben pusztult el, amely nemcsak őket méte
lyezte meg, hanem az egész világot. . . Ez volt a 
606-os. — A lábával készen vagyunk, uram, betakar
ha t ja . . . Most még csak egy percnyi türelmét ké
rem, akkor aztán a mai napra készen vagyunk. 

Borotvát vett elő, élesre fente, aztán szappan
habot vert és mosolyogva szólt : 

— No, tartsa ide a fejét. . . Nem lesz semmi 
bántódása. Ötkoronás nagyságú tonzurát fogok ma
gának kiborotválni a feje búbján. Ha majd újra kinő 
a haja, nem is fog látszani. 

Amint a borotválással készen volt, ismét elő
zékenyen szólt : 

— Ha parancsolja, újra dalra csinálom. Vagy 
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Lalán önt izgatja a zene ? Akkor hexameterre is csi
nálhatom. . . Tehát ! Hős vér — Most már többé nem 
kaphat paralizist! — tői piro. . . — a szám-emlékező 
tehetsége többé meg nem bénulhat . . . — sült gyász — 
amnézia ellen is be van oltva — tér só — morál in-
sanity ellen — hajtva kö — vezánia ellen — szöntlek — 
paranoia ellen ! — Nemzeti — meningitisz ellen ! — 
nagy lé — neuraszténia ellen — lünk ! hisztéria — 
ellen — Nagy teme — dementia ellen — tője Mo — 
agytuberkulózis ellen — hács — idiotizmus ellen ! 
Önből kiöljük a butaságot, akárhogy is tiltakozik 
ellene. Most már rendben vagyunk. Mára, azt hiszme, 
elég lesz ennyi. 

— És mi lesz holnap, doktor ur ? — kérdeztem. 
— Holnap a folytatólagos oltások lesznek : pestis, 

kolera, veszettség, véredény-elmeszesedés, cukor
betegség, vérhas és pokkelfrász ellen. Holnapután el
távolítjuk az ön testéből azokat a fölösleges rudimen
tális szerveket, amelyekről az orvosi tudomány már 
rég megállapította, hogy nélkülük bátran el lehet 
lennie az embernek, ellenben, ha megvannak, a szer
vezetet állandóan veszélyeztetik. Ki fogom tehát 
operálni a manduláját és az appendixét. Ez a vakbél, 
vagy jobban mondva féregnyulvány. Erre semmi 
szüksége nincs ma már az embernek. . . Erre egy napi 
pihenőt kap. Az ötödik napon fürdőkádba tesszük és 
a vizet fokozatosan lehűtjük minusz harminc fokra, 
hogy megedzzük önt a hideg ellen. A hatodik napon 
felhevítjük önt fokozatosan száz fokig, hogy a me
leget is tűrni tudja. A hetedik napon a fülének, a 
szájának, az orrának az üregeit, amelyek mindenféle 
meghűlésre reagálnak és amelyek a bacillusok számára 
nyílt kapuk, kellőképpen preparálni fogom, hogy a 
bacillusok, baktériumok és mikrobák már ez üregek 
pitvarában elpusztuljanak. Ez nem veszedelmes és 
nem fájdalmas operáció. Némelyik embernek ugyan 
rámegy az orra, a szája, vagy a füle, de az orvosi 
tudományt a huszonegyedik században ez sem hozza 
zavarba. Ön uj orrot, fület, vagy szájat kap és ví
gabban fog élni, mint a régi szervvel, amely nem 
volt kellőképp preparálva. E hét napi kúra után 
bátran mehet az iskolába. Többé semmiféle ragály
tól, vagy betegségtől nem kell félnie. 

— Bocsánat, orvos ur, — szóltam — egy beteg
ségtől mégis félek! 

— És melyik az ? 
— A halál, doktor ur. Ez ellen nem lehetne 

engem beoltani ? 
Az orvos végignézett rajtam és ridegen szólt : 
— Halál ellen nincs szérum. 
Na és erre fölébredtem. 

Reveur. 

Idősb Weichinger Károly. 
— Debreczen régi kávéházi élete. — 

Idősb, de nem öreg. Mert a fiatal, hasonnevű 
fiánál majdnem fiatalabbnak látszik, gondosan két
felé fésült, bár ezüst szálakkal tarkított frizurájá
val, — pödrött bajuszával, élénk tekintetű sze
meivel. 

Pályafutása hozzá van forrva Debreczen város 
társadalmi életéhez, három évtized óta lévén az ő 
tulajdona legelső s legmodernebb kávéházunk: a 
Hungária, legkeresettebb találkozó helye a mi külön
böző rangú kávéházazó közönségünknek. 

ld. Weichinger Károly most ünnepelte házas
ságának 40 éves évfordulóját s több rendbeli szép 
adományával tette aktuálissá az ő róla való meg
emlékezést. 

Harmincznyolc évvel ezelőtt lett kávés, a mos
tani Royal-kávéház helyén levő Európa kávéház
ban. Dacára annak, hogy az időben még ez a város 
központjától messzebbeső hely nem volt kávéház 
céljaira minden tekintetben alkalmas s hogy a 
kávéházi élet még korántsem volt ugy kifejlődve 
Debreczenben, mint már akkor is remélhette volna, 
viszonylagosan ez volt Debreczen legelőkelőbb szó
rakozó helye, ahol először kapott a közönség zene-
estélyeket, bizonyos meghatározott napokon. Itt 
hegedültek a régi hires debreceni népzenészek, 
vulgo : cigánvprimások Oláh Józsi, Balázs Kálmán 
stb. 

Akkoriban alakult a Magyary-testvérek zene
kara, melynek tagjai, a gyerek-ember számba menő 
Imrével s a szép emlékű nagy muzsikus Kálmánnal, 
— itt mutatkoztak be. 

Több mint 3 évtizede ennek s bizony az Európa, 
mint kávéház nem volt aranybánya. De épen az 
ott töltött négy esztendő üzleti eredménye bizonyí
totta, hogy milyen pontos, derék és becsületes 
üzletember Weichinger. Tisztes polgári haszonnal 
zárta a négy éves bérletet s ugy vette át a Hungária 
kávéház mostani helyén levő éttermet, kávéházat 
és sörcsarnokot. 

Még e sorok írója is emlékszik arra a barnára 
festett földszintes épületre, melyben a mostani 
Hungária kávéház helyiségének szerény őse meg
húzódott. Jobbára a törzsvendégek biztosították 
lételét, hiszen az alkalmi kávéházbajárás még nem 
igen volt akkoriban .divatos a családi életet élő 
Debreczen társadalma előtt. Nappal nők egyáltalán 
nem jártak kávéházba s bizony este is legfeljebb 
vendéglőkben mutatkoztak. 

Weichinger Károly működése ismeretes a kö
zönség előtt. Hogy a Hungária viszonylagosan 
ma is az ország legelső kávéházi üzlete, az az ő ki
tűnő vezetésének tulaj donitható. Ha Paris a világ 
közepe, mint a franciák állítják, a Hungária a város 
közepe s a város társadalmi, üzleti vérkeringésének 
egyik legexponáltabb ütőere, ahol mindenki meg
találja a maga legfontosabb érdekkörét, szórakozás, 
üzleti élet stb. szempontjából. 

Főhadiszállása például a napi krónika éber 
katonáinak : az újságíróknak. Miért ? ! Mert, ha a 
Csicsogón szivén szúrnak egy embert, 10 perc múlva 
már erről beszélnek a Hungáriában, ha a búza ára 
esik, az a délutáni feketekávénál leolvasható Weisz 
ur lekonyult orráról s hogy a délelőtti gyakorlaton 
hány ember dőlt ki a Nyulas-nál, azt megtudhatni 
a tiszti-asztalnál, ellenben, ha 385-ös személy
vonat neki szalad a 119-es tehervonatnak, azt is 
itt tudja meg az ember a vasutasoktól. Ha X-né 
meghal, azzal az orvosi asztal számol be s ha a 
primadonna felmond a babájának, az is nyilván 
lesz tartva a bohém-asztalnál, mig a kamatlábak 
felfelé emelkedéséről a bank-asztal nyújt tájékoz
tatást. 

Weichinger Károlyt, — mint embert, — kevesen 
ismerik, különösen mióta visszavonult, fiának ad
ván át a kávéház vezetését. Mindég kerülte a tár
sadalmi szereplést, most sem engedte át a Debreczeni 
Szemle számára reprodukálásra kért arcképét. Mint 
virilista városatya 10 év óta felé se volt a városi 
közgyűlési teremnek. Ő csak a saját foglalkozásának 
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élt s ime most élete egyik legfontosabb mozzanatá
nak évfordulóján, ő, aki a segítségre szorulótól soha 
sem vonta meg támogatását, példát nyújtó ada
kozásokkal hozza felszinre nevét, megemlékezve az 
igazán jótékonyságra érdemes mentőkről, pincér
szakiskoláról, tűzoltóságról s a város igazi nyomorult 
páriáiról a gyámoltalan koldus népségről. 

Ez alkalomból a Debreczeni Szemle heti króniká
jából nem maradhat ki az ő neve sem. 

Ma arcon csókolja a hölgy barátnőjét, kinek a 
veséjét szivesen kivenné, azok, kik a nép zsarolásából 
élnek, a becsületrend lovagjai ; közbecsülésben élő 
matrónákká lesznek asszonyok, kiknek egész házas
élete a promiscuitas jegyében folyt le és homlokon 
csókolja barátnőjét az uri dáma, kinek férjével 
pénzért fizettette szerelmét. — Ezer a forma és egy 
a tartalom : a végnélküli hazugság. 

És mig nagy dolgokba a hazugság uralkodik és 
csinál délibábot az erkölcsből és semmisiti meg a szép 
fogalmát, addig kis dolgokban, a társas együttélés 
apró formáiban teljes erkölcsi anarchia uralkodik. 
Az emberek javarésze nemcsak műveletlen, de neve
letlen is. És az, kinek pénzért kellene osztania a szí
vességet, éppen oly kevéssé teszi azt, mint akitől a 
noblesse obiige elvénél fogva várnók azt. 

Hivatalnokok, kiket azért fizet a közönség, hogy 
szolgáljanak, akik tehát a közönségért vannak és nem 
a közönség értük való, — teljes modortalansággal 
figyelmen kivül hagyják a hivatalba lépő köszönését 
és nem viszonozzák azt. Uri embernek tartott egyének 
naponta ezerszer sértik meg az illemtudás legkezdet
legesebb szabályait. 

Egész érintkezéseinkben érvényesül a kapitalista 
egoizmus. Ami hijján van minden szépnek. Bár az 
egoizmus maga gyönyörű egyéni tulajdonság. 

De hol vagyunk még attól is, hogy megértsük, 
miszerint az igazi altruizmus és az igazi egoizmus 
teljesen fedik egymást ? ! 

Az ellopott villamosság* 
A budapesti kir tábla 

helybenhagyott egy íté
letet, mely a villamos 
áram elvezetését lopás
nak minősítette. 

(Két csibész az Adakozó szüz-höz címzett vendéglő 
ét- és it-termében pofonba huszonegyezik.) 

I. Nekünk ugyan beborult! 
II. Hogy-hogy ? 
I. Elitéltek egy barátunkat villamosság ellopá

sáért. Hallottál már ilyet ? 
II. Hallottam-e ? De nagyon hallottam ! Persze, 

te még tojás vagy a judikaturában. Én a tanár 
azonban tudok esetet, mikor bekasznizták egyik 
kebelbarátomat lehellet lopásért! 

I. Haj, haj ! 
II. Istók báró ! Ismertem továbbá egy szeretetre

méltó gaunert, ki szagot lopott. Ugy-e nagyszerű ! 
I. (Tátja a száját.) 

II. (belemelegszik) Igen és a főtárgyaláson eny-
hitő körülményül tudták be, hogy a szag rossz szag 
volt, mit bizonyítottak is a szagértő szakértők. Meg
történt, hogy egy néhai illavai lakótársam napsugarat 
lopott s elemelte a látóhatár egy részét. Ez volt a 
fiu ! — Egy lopást azonban nem büntet a bíróság, 
mert az olyan sürü, hogy fél Magyarországot dunkliba 
kellene szorítani. 

I. Miféle lopás ? 
II. Az irodalmi lopás. Ha találsz olyan embert, 

akinek gondolatai vannak, lopd el bátran — az 
óráját. Látod, fiatal güzü, ilyen az élet! 

I. (gondolkozik) Iszen szép volna az élet, csak 
a büntetőtörvénykönyvet tudnám valahogy elke
zelni !. . . (oszt) Tizenkilenc ! 

II. Húsz ! (képenhajitja a derék tanítványt.) 
(Tovább kártyáznak.) 

Jegyzetek a széprőL 
Kissé különös : hírlapi cikket irni a szépről. 

Pedig igazolt. Ez is szociális téma. Mert minden az, 
ami az emberek egymás közti viszonyának szabá
lyozásába befolyhat. És minden az, ami az egyén 
tökéletesedésének, boldogulásának, jobb létének útját 
jelöli. 

A szép kétféle. Mai értelemben egyéni. Szép az, 
ami tetszik. De fejlődik ez az egyéni szép a kollektív 
szép felé. Az önmagáért való szép ennek a fejlődésnek 
a végső stádiuma. Amikor a szép nem egyéni és nem 
az egyénnek tetsző csupán, hanem par excellence 
szép az, ami szép és ami mindenkinek tetszik. És 
ezen szépre kell törekednie nemcsak az egyénnek, 
hanem a köznek is. így alakul ki a mai kapitalista 
szép fogalmából a kollektív vagy akár kommunista 
szép. 

Ma az emberek közül kevesen tudják, mi a szép 
élet. És azok, kiknek módjukban állna szép életet 
folytatni, meg sem érthetik, hogy az emberi életnek 
van egy magasabb, tisztultabb, jobb formája, de ez 
a forma a tökéletes jómódnál kezdődik, a megértése 
pedig a nyomornál végződik. Csak azok, kik igényei
ket nem elégíthetik ki, tudhatják, hogy milyen lenne 
a szép élet és csak azok, kiknek eszközeik vannak 
erre az életre, nem tudják azt, hogy miként kell élni. 

A nyomor képessé tesz bennünket az élet finom
ságainak megértésére, de leránt magával a sárba, 
hogy vágytól homályos szemekkel tekintsünk sóvár-
gón e finomságok felé. 

A tökéletes jómód pedig felemel az élet fölé, 
ugy, hogy nem vagyunk képesek az élet azon mély
ségeit áttekinteni, amik szépek, mert az élet savát 
teszik. 

így nem tudni : azért szép-e és akkor szép-e 
az élet, ha vágyaink vannak, mik elérhetetlenek, vagy 
küzdelmeink, mikkel a vágyainkat teljesíthetjük. 

Mégis valószínűleg a szép élet titka a vágy és 
a küzdés között lebeg. A küzdelem gyümölcse feled
teti a küzdelem szenvedéseit és nélkülözéseit. És az 
elért vágy üressé teszi a lelket és megfosztja az életet 
tartalmától. 

A kollektív szép az emberek közti érintkezést 
simábbá, finomabbá teszi. Mert az érintkezés kelle-
mességétől megfoszt ma bennünket a polgári morál, 
amiben a kapitalista társadalomnak a szépről alko
tott kezdetleges gonosz fölfogása tükröződik vissza. 
A mai erkölcs nem erkölcs, csak annak az árnyéka. 
A felületes szemlélő hirtelen optikai csalódással azt 
hiheti, hogy az árnyék eleven tömeg, hogy valódi 
és ha hozzá nyúl, látja csak, hogy semmit fogott. 

A mai erkölcs rettenetes hazugságaival, kép
mutatásaival az igazi erkölcsnek csak utánzása. Ugy, 
ahogy az árnyéknak valódiság szinét adja a fal vagy 
a föld, amelyre vetődött. 

Az igazi erkölcs hazugság nélkül valót tesz. Az 
emberek nem fitogtatják majd az erkölcsöt, hanem 
gyakorolják. 
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17. szám. DEBRECZENI SZEMLE 

A FÖTÉRÖL. 

CUKROT 

I N É N I - R 6 E S I T ^ M Y B \ ^ ) \ N^Mk, 

A „Deforeezcni Szemle" szániára rajzolta IVÁNKA TÓTH. 

(—) Dr. Broda párizsi tanár eheli előadásán 
mégis volt egy kis közönség. Mindenesetre többen, 
mint az előző társadalomtudományi felolvasáson, 
ahol 8 ember volt kiváncsi a helyi felolvasó előadására. 
Hát persze dr. Broda Párizsból jött s most már 
néhány női kulturlény is megjelent az előadáson, 
pedig dr. Broda nem dzsiggelt, kupiét sem énekelt. 
De hát ellehetett mondani, hogy láttak egy eleven 
párizsit. Hogy mit beszélt, az mellékes. Elég az, hogy 
divatosabb volt a nyakkendője, mint, mondjuk: 
dr. Rácz Bélának. . . 

* 
(!) Aczél Géza főmérnököt nagyon szerény keretek 

közt jubilálták. Mert hogy Debreczenben nagyon 
szűkmarkúan szoktak elbánni az elismeréssel, ellenben 
gáncsolni, a közpályákon levőket meggyanúsítani, 
ehhez könnyen kapható a debreczeni ember. Pedig 
ha tudnák azok a puritán erkölcsöt emlegetők, hogy 
milyen elkedvetlenítő hatással van a kákán is csomót 
keresés a közpályákon szereplőkre, legyenek azok 
művészek, kulturális intézmények vezetői, vagy akár 
közhivatalnokok is, mint teszem azt Aczél Géza. 
Mi Aczél Gézát attól az időtől kezdve, mikor mint 
fiatal ember Debreczenbe került, csak becsülni tudjuk. 
Mint szakember, zseniális képzettségű s különösen 
szerettük benne azokat a modern törekvéseket, ame
lyekkel gyakorta szállt sikra a begyöpesedett fejűek 
konzervativizmusával. Ha ő rajta állott volna, régen 
lenne közművelődési palotánk, vásárcsarnokunk, uj 
szinházunk stb. Az ő artisztikus magánélete, anyagi 
érvényesülése ellen intézett támadások jogosultságát 
soha se ismerhetjük el s bizony a debreczeni telhetet
lenség az anyagi javak megszerzésében, zsugoriság 
a megtartásában nem tapasztalható nála. Ellenben 
talpig férfi s bizony tiszteletreméltó az önmérséklete, 
mely ember tulajdonságról a görög klasszikus költő 
is mint a férfi lélek legértékesebb erényéről emlékszik 
meg. Szerény jubileuma alkalmából jól esett ezt elmon
danunk ő róla, akinek Debreczen kulturális fejlődése 
sokat köszönhet s akinek ugy a közélet terén kifejtett 
értékes munkásságát, mint egyéni kiválóságait — a 

tárgyilagos megítélések, a szenvedélyek nélkül való 
meditálások idején mostani ellenségei is el fogják 
ismerni. Mert a valóság igenis az ő részén áll. 

* 
= Annak a fakompetencia kedvezménynek igazán 

véget kell már vetni egyszer. Vájjon, mondjuk Sesz-
tina Jenő meg Szentessy János urak miért kapják 
olcsóbban a tüzelő fát azért, mert az ő nevükre van 
telekkönyvelve egy pár emeletes vagy földszintes 
ház, mig mondjuk Nagy János vagy Klein Izsó, 
akinek talán nincs is olyan kifogástalanul működő 
Meidlinger kályhájuk, mint a fent nevezett s egyéb
ként igen tisztelt uraknak, nem juthatnak drága 
pénzen se a város fájához. És ezt e sorok irója akkor 
is mondaná, ha nem lenne olyan körülmények közt 
is, mint van, ugyanis, hogy a hátán hordja a házát, 
mint a csigabiga, mert anyagi javakat szerezni nem 
erény, amit kedvezményekkel kell jutalmazni. Erény 
ellenben, de az sem jutalmazandó, mert emberi köte
lesség egyenlő joggal birónak tekinteni minden ember
társunkat, arra nézvést, hogy védekezzék a megfagyás 
ellen s megsüthesse a maga rántottáját akkor, mikor 
Harstein Péter ur konyháján sül a fogolypecsenye, 
vagy a Borsos Kis István töltött káposztája. 

* 
X A városi nyomda zárószámadása (maga az évi 

jelentést és a számadásokat magában foglaló füzet 
a tipográfia egyik legizlésesebb, legművészibb produk
tuma) 45,000 korona hasznot mutat fel. Nagyon szép 
dolog ez a mindennél szebben beszélő realitás, de 
jobban örülünk annak, hogy ugyanakkor ez a nyomda 
olyan művészi kiállítású nyomtatványokat képes 
közreadni, mint amilyeneket, hasonló üzleti eredmény 
mellett, a vidék .egyetlen nyomdája sem. A művészi 
íeknika fejlettségét, mellyel Kereszlessy István mű
vezető az ország minden részében dicsőséget hoz a 
400 éves debreczeni tipográfiának, többre becsüljük, 
mint az üzleti nyereséget. Nem azért mondjuk pedig 
ezt, mert e lap közel áll a nyomdához, hanem mert 
ennek az intézménynek kulturális fejlettsége olyan 
színvonalon áll, amelyre, sajnos, csak kevés intéz
ményünk fejlődési foka emelkedett fel. 

X Állatvédő egyesület van alakulóban Debre
czenben. Nagyon helyes és humánus dolog a mai 
kulturális előhaladottság korszakában, mikor vala
melyes rokonságot már a tudomány sem tagadhat 
le egyes állatfajokkal szemben s mikor annyi az 
emberek közt is az állat, sőt a kutyánál kutyább, 
a hiénánál hiénább és a szamárnál — szamarabb. 
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8. DÉBRECZEÍ 

(V) A sok halálos Ítélet mellett már igazán Ízlés
telen az akasztások jogosultsága ellen beszélni. Mert 
hiszen most, mikor tele vannak az újságok elrettentő 
példákkal, önként tolul elénk az a kérdés, vájjon a 
korábbi példák mért nem rettentették el azokat, 
akiket rövisesen és mostanában lógnak felkötni. 
És miért nem lopott — mondjuk, e sorok irója, — 
mikor a lopást nem is büntetik ilyen elrettentő bün
tetéssel. A Báli hóhérnak járó busás napidijakon 
pedig nem-e lenne jobb egy pár jó könyvet vásárolni 
á népkönyvtáraknak, vagy legalább is egy népiskolai 
tanítóval többet foglalkoztatni a ,,mester"-nek járó 
állami fizetésből. 

(::-::) A tudomány csődje. Az a szörnyű hajó
katasztrófa, amelyik a héten történt, a tudománynak, 
ennek a minden körülmények mellett viszonylagos 
fogalomnak a csődjét jelenti. íme, amely katasztrófa 
elől megmenekülhetett volna egy kis vitorlás csolnak 
is, a hajóépítés legelső remeke nem tudott megszaba
dulni. Mintha csak figyelmeztetne az az ezer, meg 
ezer áldozat utolsó óhajtása arra, hogy az Isten 
mindég gondoskodik arról, hogy a fák az égbe ne 
nőjjenek. Az a viztömeg, amit a hajó kiszorított a 
helyéből, okozta a katasztrófát. És ez fizika is, meg 
halálos katasztrófa is. 

* 
(—) Hajdúszoboszlón sztrájkolni akarnak a vá

rosi alkalmazottak. Szomorú jelensége ez a sztrájk 
az emberiség ama társadalmi rétege állapotainak, 
mely sorban a kétkezi munkásság rendje után követ
kezik. A szabadgondolkozások ipari munkásai után 
egy fokkal feljebb lökte a megélhetési viszonyok for
rongó karaktere izzó láváját. A nagyváradi újság
írói sztrájk is a heverő, gazdaságilag ki nem használt 
tőke emberietlen, a munkát kellőképen megbecsülni 
nem tudó konzervativizmusa ellen szállt sikra. A társa
dalmi berendezkedés régi, elavult, elkorhadt alkot
mányának eresztékei egyre lazábbak lesznek, az uj 
kor szele viharzik keresztül a régi buta felfogások 
sülyedő hajóján. . . És fölfelé, egyre feljebb törnek a 
lázongó elemek. Jó lesz vigyázni, mert a tűzhányó 
hegyek kráterlyukát nem lehet keztyüs kezekkel 
befogni. 

* 
( + ) Egy külön bejáratú, csinosan bútorozott kis 

szoba, reggelivel együtt, havi 32 koronáért május 1-től 
kezdve Piac-utca 71. szám alatt kiadó. Ajánlkozók 
teljes címüket, foglalkozásukat feltüntető leveleiket 
küldjék a Debreczeni Szemle kiadóhivatalába (Víg
kedvű Mihály-u. 15.) Különösen nappal elfoglalt 
egyéneknek ajánlatos. 

* . 
(!!) Megnyílt a „Pilseni sörház" újonnan és mo

dernül berendezett étterme, mely Debreczenben 
látványosság számba megy. Igazán dicséretet érde
mel az uj vendéglős, Sternád Ferenc, ki sem költ
séget, sem fáradságot nem kiméivé azon igyekezett, 
hogy a helybeli közönségnek egy kitűnő konyháju, 
fényes éttermet létesítsen. Ajánljuk a nagyérdemű 
közönség szíves pártfogásába ezen helyiséget, mely
nek főlejárata az Első Takarékpénztár palotájának 
bejáratánál van. 

— Lőbl Gyula és Társa látszerész és fényképészeti 
szaküzlete Piac-u. 63. szám. Telefon szám 869. 

Annál, hogy beszélnek rólunk, csak egy dolog 
borzasztóbb : ha nem beszélnek rólunk. 

SZEMLE 17. szám, 

Zílahy Gyula mint művész* 
— A rang és mód reprize. — 

Budapesten, a Nemzeti Színházban vígjátéki 
ciklusokat rendeznek épen olyan korabeli darabokból 
is, mint a Szigeti József Bang és mód-ja, melyről egy
két helybeli újság, mint kopott, idejétmulta darabról 
emlékezett meg a héten. 

Hát bizony jó harminc esztendeje, hogy meg
írták, hogy Debreczenben először került szinre s 
annak egyszerű meséje olyan érthetően illeszkedett 
bele a közönség gondolatvilágába, hogy még őszintén 
tudta szeretni a szeretetreméltót, gyűlölni a gyűlöle
test, hogy a közönség együtt tudott érezni a Szigeti 
bácsi alakjaival. 

Szinét hagyta, megfakult a darab sottis-a, mint 
ama régi szőnyegek, amelyeknek épen a kopása 
mutatja a művészi konstrukciót, anyagot. . . Mert 
ugyan melyik jelenlegi premierdarabot fogják 30 
esztendő múlva játszani az ország színpadjain s 
melyeknek lesz akkor csak olyan színpadi hatása, 
művészi sikere is, mint a Bang és mód-nak most. 

Nem vagyunk ellenségei a legmodernebb szín
padi törekvéseknek sem, de szeretjük megbecsülni a 
művészileg értékest akármilyen régi időkből datált 
színdarabunkban is s bizony nagyon szívesen vettük 
a Bang és mód reprizét. Nem szenvelegjük a morális 
felbuzdulást, nem ítéljük el még a piros színlapok 
melleit szinrekerülő malacságok közönségének Ízlését 
sem. Legfeljebb nem irigyeljük azokat, akik mulatni 
tudnak azon, hogy Borbély Lili testszinü trikóban 
ül a fürdőkádban s Székely Gyula alsó nadrágban 
szaladgál a színpadon s akik harsogó kacajjal hono
rálják, ha az egyik komikus arcul vágja a másik 
komikus társát. 

Hát bizony a Rang és mód-féle darabok divatja 
elmúlt, de ania régi idők művészi patinája ragyog 
azért a darab minden jelenésén, alakján. A mai élet 
más, mint az a régi elmúlt. De azért élet volt ez. Igazi 
emberi érzések, örök emberi tulajdonságok élete. 
És tudja Isten, azok a régi írók mintha nehezebb 
munkát, gondosabb előkészítést róttak volna az 
alakító művészekre. Ezeket a régi darabokat nem 
lehet felszínes pongyolasággal, féligért seggel szinre-
hozni. Azok komoly, becsületes művészi produkciót 
követeltek. 

* 
Legutoljára — van vagy 15 esztendeje — Szath-

máry Árpádtól láttam a Rang és mód Bannai-ját. 
Még most is átvonaglik szépet szerető lelkemben az 
a nagy lelki gyönyörűség, amit ez a nagy magyar 
jellemszinész szerzett nekem. Még most is eszembe 
jut, hogy mennyire megleltem az élethűséget, a ha
sonlóságot Szathmáry Árpád, meg mondjuk a már 
szintén elhunyt Lencsés Nagy Bálint híres debreczeni 
civis, akkori szomszédom közt, amint mindketten 
azonos mozdulattal vágtak a mellükbe s kanyarítot
ták valamely csodásan stílszerű mozdulattal a fejük 
búbjára a nagyszélü ,,paraszt kalap"-ot. 
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Én azt hittem, olyan művészi munkát nem is 
látok én soha többet, mint amilyet az öreg Szatyi 
bácsi, Gabányi, Szentgyörgyi produkáltak, meg egy 
kellőképen sohasem méltatott kiváló debreczeni 
színész : Püspöki Imre. 

* 
Hát a héten azután ilyen régen érzett nagy lelki 

gyönyörűségekben volt részem s örülök, hogy van 
egy darab papiros, amelyen beszámolhatok azokról. 

Zilahy Gyula szerezte nekem ezt a kiváló lelki 
élvezetet azzal az ő nagy, minden apróságot szinte 
öntudatlanul felérzékelő művészetével, melyet másutt, 
messze ettől a mi nagy-falu városunktól hej ! de 
nagyon megbecsülnének. És nem rágnák az élesre 
fent fogakkal a kákán a csomót, ha és helyett s-t 
mond Zilahy Gyula s ha Adj Isten helyett Jó napot 
kivan valamelyik szerepében. Aki igazán csak a 
művészetért szereti a művészetet, akinek szépre 
áhitozó lelke felül tud emelkedni a hétköznapi élet 
apró torzsalkodásain, az lehetetlen, hogy meg ne 
hajoljon az ő kiváló művészete előtt. Mi is önzők 
lettünk abban a pillanatban, mikor a színházat ott 
hagytuk, de milyen másképen önzők, mint a közönség 
kilencven százaléka. Mi is sajnáltuk, hogy Zilahy 
boldogul, mint színigazgató, de csak azért, mert 
elvonja magát a magyar színművészet rózsás ber
keiből. . . 

Most látszott meg csak, hogy milyen kevesen 
tudnak környezetéből felemelkedni addig a szín
vonalig, amely az ő művészetének fokmérője. A sok 
között nem hagyhatjuk azonban dicsérő szó nélkül 
Uthy Gizellát, akit igazán jobban foglalkoztathatna 
művészlelkű igazgatója s ha másképen nem, darabokat 
keresne az ő szép talentumának érvényesítésére. 
A többieket pedig tanítaná, magához méltókká ne
velné, mikor utálatos színigazgatói teendői néha
napján ezt megengedik. 

Sz. Z. 
Géczy István vígjátéka. A Gyimesi vadvirág szer

zőjétől mutat be e hó 28-án a Zilahy társulata egy víg
játékot Nemzetes asszony címmel. Ezzel a darabbal 
nyerte meg Géczy István a Csokonai-kör 1000 koronás 
Telegdy—Kovács pályadiját. A bemutató előadásra 
lejön Debreczenbe Géczy István is, akiben egy hal
dokló színpadi műfaj legtöbbet igérő kultiválóját 
fogadták hozsannával annakidején. Hogy azután 
kedvet kapjon Géczy a további munkához — bezárták 
a Népszínházát s megfojtották az ország legelső nép
színmű színházát. így Géczy a vidéki színházaknál 
keresi az érvényesülést s hála a Csokonai-kör agili
tásának, a debreczeni színház is hozzájutott egy 
kedves magyar tárgyú eredeti premierhez. 

Világkönyvtár. Ez a gyűjtemény, mely az olcsó 
és jó könyvek problémájának megoldását tűzte ki 
céljául, most Osiwald-nak, a világhírű természet
tudósnak egyik legérdekesebb témájú könyvét hozta. 
A nagy tudós ebben a könyvében, melynek Feltalálók. 
Felfedezők, Nagy emberek a cime, a zseni, a feltaláló, 
felfedező elme, a nagy ember élettanát adja. Az a 
kiinduló pontja, hogy a nagy ember életkérdése a 

társadalomnak, Plató régi álma, a zseni tenyésztése 
uj természettudománnyal megalapozott életre ébred 
Ostwald könyvében, mely súlyos mondanivalóját 
az előadás lebilincselő művészetével adja elő. A jeles 
fordítás Kosa Miklós müve. A könyv ára erős angol 
vászonkötésben 1 korona 90 fillér. Kapható minden 
könyvesboltban. 

Bemard Shaw és a szocializmus. Bemard Shaw 
hírneves essayből gondosan összeállított kis gyűjte
ményt adott ki Radó Antal népszerű vállalata, a 
Magyar Könyvtár legújabb sorozatában. Három 
fényes elmeéllel és páratlanul független szellemmel 
irt tanulmány van a füzetben. Az egyik a milliomosok 
számára való szociálismusról szól : a nagyon gazdag 
embernek a közzel, a társadalommal szemben való 
kötelezettségeiről, pénze elköltésének, a jótékonyság 
gyakorlásának észszerű módjairól s mindent a szem
pontok oly frappáns erejével, olyan vervevel, hogy 
a mai élet jókora részének egész keresztmetszeti képe 
kerekedik ki belől. A másik tanulmány az anarchiz
mus lehetetlenségeiről szól : szembeállítja az anarchiát 
a szocializmussal, tárgyalja az individualista és a 
kommunista anarchizmust, a személyes azabadságot, 
a demokráciát, az anarchista szellemet, éles kritikával 
és kemény érvekkel. A harmadik tanulmány végül 
a szocializmus illúzióit rajzolja meg meleg vonalak
kal, hittel és okos lelkesedéssel. Mind a három tanul
mány a ma napirenden levő szociális diskusszió ter
mékeinek legjavából való, érdekfeszítő olvasmány, 
amennyi élvezetet szerez olvasása, épen annyira meg
nyitja az olvasó szemét életünk szociális jelenségei 
számára. A füzetet Benedek Marcell fordította nagy 
gonddal és írói készséggel s a Lampel R. (Wodianer 
F. és Fiai) cég adta ki ; ára 60 fillér. 

Lagerlöf Zelma elbeszélései. A nagyszerű svéd 
irónő, kinek minden ujabb müve Európára szóló 
irodalmi nevezetesség, ép oly mestere a rövid, erős 
hangulatú, megkapó novellának, mint a nagy regény
nek. A Magyar Könyvtár, Radó Antal kitűnő válla
lata most öt novelláját mutatja be Osváth Kálmán
nak az eredetiből készült kiválóan gondos fordításá
ban. Mind az öt novella valóságos remeke az elbeszélő 
művészetnek : mély érzés, az emberi lélek rejtett 
igazságainak gyökereikben való megértése az előadás 
rendkívüli művészetével egyesül bennük. Az irodal
milag is nagybecsű, szórakoztató olvasmánynak is 
élvezetes füzetet a Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) 
cég adta k i ; ára 30 fillér. 

Szomaházy István legújabb novellái. Szomaházy 
István két uj novellája jelent meg Radó Antal kitűnő 
vállalata, a Magyar Könyvtár egyik legújabb füzeté
ben. A novellák mindegyikében megvannak azok a 
tulajdonságok, melyek Szomaházyt a közönség előtt 
a legkedveltebb irók egyikévé tették : friss élénkség 
az előadásban, kellemes, nyájas, derült hangulat, 
mely első pillanatra megnyeri az olvasót, érdekes 
alakok és történetek, a budapesti élet eleven rajza és 
jókedvű humor. A'füzetet, mely a legjobb szórakoz
tató olvasmányok sorába tartozik s bizonyára fokozni 
fogja a kedvelt író eddigi népszerűségét, a Lampel R. 
(Wodianer F. és Fiai) cég adta k i ; ára 30 fillér. 

— Az ezen rovatban felsorolt müvek kaphatók Hegedűs 
és Sándor könyvkiadóhivatalában Kossuth-utca 11. szám. 

A gazemberek ma olyan tisztességeseknek lát
szanak, hogy a becsületes ember — ha azt akarja, 
hogy megkülönböztessék tőlük, — kénytelen gaz
embernek mutatkozni. 
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A debreczeni Muzeum^évkönyve. 
Löfkovics Artúr, a derék és áldozatkész igazgató, 

Zoltai Lajos, a tevékeny, fanatikusan agilis muzeumőr 
most adták ki a Debreczeni Városi Múzeum évköny
vét, melyet a Múzeum keresztkötés alatt díjtalanul 
küldözget szét azoknak, akikről felteszí, hogy vala
melyes érdeklődéssel viseltetnek eme kultúrintézmé
nyünk iránt. 

Nem egy íróasztalon ott láthatjuk az évi jelen
tést, természetesen még mindig keresztkötés alatt, 
már t. i. felbontatlanul. És meg vagyunk győződve 
arról, hogy a gondos munka egy része ugy kereszt-
kötésestől kerül bele a — papírkosárba. 

Pedig ez a munka megérdemelné, hogy minden 
intelligens debreczeni ember átolvassa, mert első sor
ban értesülne belőle arról, hogy Debreczenben a kutya 
se törődik a régi kor beszédes emlékeivel s szinte 
humorosnak tetszik előttünk, hogy Debreczenben és 
a környékén, ha a házépítéseknél, csatornázásoknál 
találnak is valami értékes múzeumi tárgyat, azt 
rendőrdetektivekkel kell megkerestetni, mert más
különben elkallódik, vagy rongyos pár száz koronáért, 
mint a debreczeni kistemplom régi harangja is, veszen
dőbe megy. 

Dacára ennek, a Múzeum folytonos gyarapodása 
kétségtelenül megállapítható a nagy szakértelemmel 
megszerkesztett s itt-ott illusztrált évkönyvből. 

Nagyon érdekes a Debreczen környékén meg
tartott ásatásokról szóló rész, amely még mint szóra
koztató olvasmány is figyelmet érdemel, bevilágítva 
Debreczen és környékének őskori történetébe. 

Örömmel állapithatjuk meg azt is az évi jelentés 
szürke számadataiból, hogy a Múzeum látogatottsága 
is évről-évre nagyobb érdeklődésről tesz bizonyságot. 

A munka, mint jelentős kulturtörténelmi adalék, 
megszerezhető a Múzeum vezetősége utján. Kiállítása 
a városi nyomda jóizlését dicséri. 

Az ezen rovatban felsorolt zenemüvek s szakönyv-
vek kaphatók Csáthy Ferencznél, Debreczen legrégibb és 
legnagyobb zenemű kereskedésében (Piac-u. i.). 

Csokonai megzenésített dalai. 
A ,,Debreczeni Szemle" számára irta: Szathmáry Zoltáu. 

A napilapok megírták, hogy a Csokonai-kör 
ereklyetára megszerezte Pfeifer Ferenc volt pozsonyi 
karmester a múlt században, valószínűleg a század 
húszas éveiben megjelent hat dalának hangjegyfüze
tét, mely dalok mindenikét Debreczen város nagy 
szülöttje, Csokonai Mihály verseire irta Pfeifer, akiről 
egyébként a Csokonai irodalom sem sokkal tud töb
bet, mint a zenetörténet. 

Komlóssy Miklós, a jeles zenész tulajdonából 
került a kör birtokába az érdekes hangjegyfüzet, 
amely egyébként nem volt ismeretlen a Csokonai
kultusz ápolói előtt s e füzet dalait dolgozták át 
modern hangszereléssel Mácsay Sándor és P. Nagy 
Zoltán. 

Érdekes lesz ez alkalomból megemlékezni Csoko
nai megzenésített dalairól. 

A múlt század elején az egész ország zengte 
azokat s valószínű, hogy sokkalta több, Csokonai 
versére irott dal, Lilla-melódia volt forgalomban ere
detileg, mint amennyit mi ösmerünk, hiszen ezeknek 
a daloknak ritmusos zengése csak ugy kinálkozott a 
megzenésítésre. 

Öregbetüs irott verses könyvecskékben, melyeket 
a költészetért hevülő akkori szerelmes leányzók irlak, 
vagy Írattak össze, ama kor nótáinak egybegyűjtött 
szövegei közt sok olyan Csokonai-verset találhatunk, 
amelyeknek dallamát ma már senki sem ösmeri. 
Valószínű, hogy az utóbbi időben összegyűjtött Cso
konai-melódiákon kivül legalább még egyszer annyit 
énekeltek hajdanán, de hála a Csokonai-kör buzgó-
ságának, igy is megmaradtak az utókornak azok, 
amelyeknek szerzői közt nem kisebb zeneköltőnk 
van, mint Lavotta, a Csokonai pályafutásához hasonló 
sorsban részesült nagy zeneszerző és Haydn, a Gotter-
halte szerzője. 

A Csokonai-dalok melódiáinak egyrésze ugy 
termett, mint a vadvirág. A debreczeni kollégium 
ifjúsága énekelte ezeket a dalokat, amelyek közül 
való bizonyára az Estve jött a parancsolat, violaszín 
pecsét alatt kezdetű is, melyet Szigligeti egyik nép
színművében sokat hallottunk a nemzet csalogánya : 
Blaha Lujza mézédes ajkairól. 

Csokonai eme legszebb magyar dalában már a 
Petőfi lelke szólal meg, az összes Csokonai dallamok 
közt ez a legmagyarosabb zeneileg is, a maga kuruc-
motivumaival. 

(Folyt, köv.) 

AZ ELSŐ PILSENI RÉSZVÉNY SÖRFŐZDE 
és a MÜNCHENI „SPATEN'-sörgyár ker. képviselete 
Hajdú, Bihar, Szabolcs, Szatmár és Borsodvármegyék terüle

tére ugy hordós, mint üveges sörökben 
Fischbein Jenő sörnagykereskedőnél 

Debreczen, Hatvan-utca 30 szám alatt. 
Fenti sörgyártmányok kimérve kaphatók Debreczenben a Piac-

és Kossuth-utca sarkán levő 
Pilseni sörház pincéje éttermében és sörosarnokában. 

VÁROSI SZÍNHÁZ. 
Folyó szám 240. Kis bérlet 28. szám. 

Vasárnap, 1912 április 21-én : \ 

Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal: 

Kis szökevény. 
Látványos operett 3 felvonásban. 

Este TI-2 órakor rendes helyárakkal; 

Leányvásár. 
Operett. 
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Hajnal Mulató 
Debreczen, Petőfi-tér 7. szám. 

Igazgató-tulajdonos 
HAJNAL GYULA. 

A főváros legkiválóbb ka
baré és orfeum művészei
nek vendégfellépte. Szen

zációs atrakeiók. 

IMS 
SAS-UTCZA 2. SZ. 

TELEFON 3-28 . 

E héten! 
Vasárnap és iiétfön 

alkalommal 

Nick Win 
Óriási komiki 

Utolsó előadásc 
ényes Pathé mi 

ter és A 
is detektív történ< 

SZÍNHÁZ 
Igazg. tulajd. 

SUCHAN REZSŐ. 
E h é t e n ! 

k a Sas-utcában mely 
isorban látható 

lax Linder 
!t 2 felvonásban. 

Kedden, április hó 23-án este pont 8 órakor a vásártéri nyári 
helyiség megnyitó előadása elsőrendű nagy műsorral, melynek 

fénypontja 

A SZŰZ 
Modern társadalmi dráma 2 felvonásban. 

Azonkívül impozáns műsor. 

Szabó Miklós 
Debreczen, Piacz-utcza 19. sz. alatt 

(volt Remünket házban) 

Rendelésszeriien készült, kész 

férfi, fin és 
különlegességek állandóan raktáron. 

Külön mértékszerinti 
angol uri szabóság. 

Helyi és megyei telefon 10—64, 
Legolcsóbb szabott árak 
minden darabon Feltüntetve. 

Donogán i;Somossy 
Debreczen, Kistemplom - bazár. 
Menyasszonyi kelengye. Kész fehér
nemű. Női divat és szőnyeg árúház. 
Szabott árak. — Előzékeny kiszolgálás. 

Gyógyáruk, vegysze 
rek, gummiárúk, köt
szerek, gazdasági és 
állatgyógyászati cik
kek nagy raktára a 

Központi Drogéria 
DEBRECZEN, 

Piac-utca, Városház-épület, 
Angol és francia illatszer 
°̂ fg> különlegességek. ^ ^ 

Telefon 632. Telefon 632. 

HALMAGY1 
divatháza Debreczen, Piac-utca, a főpostával 

szemben. 
Costüm osztály. 

Női- és leány-costümök, remek kivitel . . K 30-tól. 

Pongyola osztály. 
Creton és mosó Delain, divatos formák . . K 10-tól. 

Felöltő osztály. 
Kék cheviott felöltők és Raglánok. . . . K 18-tól. 

.Eredeti modellek. 
Szolid, olcsó árak. 

Előzékeny kiszolgálás. Külön mérték osztály. 

A Kereskedelmi és Iparkamara épülő bérpalotájában augusztus 
1-ére még néhány LAKÁS (egy hatszobás, egy ötszobás, 

egy háromszobás és egy kétszobás gargon lakás) és 

KÉT ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. 
Központi fűtés, lift, melegviz-ellátás stb. A kamara régi 
székházának diszterem és iparmuzenm berendezése eladó. 
Uj székházába felvesz a kamara két házmestert. Bővebb 
értesítés mindezekre nézve a titkári hivatalban (Piac
utca 69. I. szerezhető déli 11 —12 között. 

i^iAj>MM^^Hrj**^WNrijv,',h?.r,f,F,rMHWM,^M*wjvnw îvrfrrWiffoî MWWg'WrYrWbfrM«h&&fc 

A IDÉNYRE 
legelegánsabb öltönyök, 

valamint átmeneti kabátok, szép színes öl
tönykülönlegességek készülnek 

PRELOVSZKY ANDRÁS 
polgári, katonai és vasúti egyenruha szabó ozégnél 

DEBRECZEN, KOSSUTH-UTCZA 4. SZÁM. 

Kiadó üzlethelyiségek ! 
Simonffy-utca 13. szám alatt épülő teljesen 

modern uj házban május l-re kiadó három üzlet
helyiség elegáns portállal elátva, raktárnak használ
ható aszfaltozott pincével. 

Értekezni lehet a tulajdonossal, Egylláz-tér 11. 
emelet. 1—2 óra között. — Telefon 450. szám. 

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár Jelzet: Z1028 



12. DÉBRECZÉNI SZEMLE 17. szám. 

2§ #v óta fennálló üzletemtől kibérlés miatt visszavonulok! 

Jll üzlet május hó 1-én megszűnik! 
táron van még! 

Keztyük, kötszerek, uri ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, 
zsebkendők, harisnyák, esőernyők, reformfüzők, női kézi
táskák, női és uri cérnakeztyük, francia arckrémek, fogkefék, 
fogkrémek, fésűk, hajtűk, illatszerek, szappanok, pouderek. 
Húsvéti illatszerek óriási választékban minden áron!! 

KÁLNHI LIPÓG 
PIAC- ÉS CSJIPÓ-UÖCJi SAROK. s s = 

A Pilseni sörházat 
Debreozen! Első Takarékpénztár épületében, 
bejárat ugy a Piac-, mint a Kossuth-u, felől 

Sternád Ferenc vette át. 
Ebédekre, vaosorákra abonotnákat elfogad. Bankettekre, 

társasvacsorákra, öszejövetelekre: külön terem. 

Étkezéseket házhoz hordással jutányosán elfogad. 

Zóna reggelihez és vacsorához naponta kapható 

=—: „Szent öános sör" = 

» » » » » « « « « < « 

á la SALVATOR, friss csapolás egész nap a 
++++ MÁRKUS JENŐ • • • • 

Dréher sörcsarnoka összes helyiségeiben. 
•+++ Mindennap pompás malac tokány. •••• . 

Van szerencsénk a nagyérdemű közönség b. tudomá
sára hozni, hogy 

Villamos favágó porszívó és parkettfényező 
gépiinket a mai napon üzembe helyeztük és rendeléseket 
Deák Ferencz-utoza 19. s/.ámu irodánkban, telefonon 967. ve
szünk fel további intézkedésig. Áraink : 1 öl fa fürészelve, 
aprítva és berakva a következő : 'á darabra vágva 5 kor., 
4 darabra vágva 6 korona és 5 darabra vágva 7 korona, 
ö t ölön felül a fenti árakból 10% engedményt, csupán 
fürészelésnél pedig "2u°/o engedményt nyújtunk. Egy méter
mázsa dorong és hasábos fa fürészelve, aprítva és berakva 
32 fillér, vargafa 36 fillér. 

A Villamos Favágó, Porszívó és Parkettfényezö 
Részvénytársaság igazgatósága. 

Viszontelárusitók kedvezményben részesülnek, 

Böszörményi-ut 15. Teleion 924. sz. 
Általános vélemény, hogy a Gazdák Sütödéje által készített 

kenyér, kifli, zsemle 
s egyéb sütemény 

a helyi viszonyokhoz képest : 

I W a legolcsóbb,""^! 
tisztasági szempontokból: 

a legkifogástalanabb, 
^egészségügyi szempontokból: 

m&~ a leg táplál óbb, ""•© 
szállítása, kiszolgáltatása: 

a legpontosabb, 
leggyorsabb. 

Kitűnő fehér sütemények, 
Naponta ke!szeri sütés. 
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